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ÖZETÇE
Sıkıştırılmış Algılama teorisi, bilinen bir tabanda seyrek olarak
gösterilebilen bir sinyalin az sayıda ölçüm kullanılarak nasıl
tekrar oluşturulabileceğini inceler. Ancak gerçekte, model ha-
taları veya parametrelerin ayrıklaştırılması gibi nedenlerle var-
sayılan ile gerçek sinyal taban vektörleri arasında farklılık bu-
lunur. Bu farklılıktan dolayı, gerçek tabandaki seyrek sinyal,
varsayılan tabanda tam belirtilememekte ve geri çatım yöntem-
lerinin başarımları düşmektedir. Gerçek ve kullanılan taban
vektörleri arasında farklılık olduğu durumlarda geri çatmanın
başarımını artırmak amacıyla bu çalışmada, döngünün her
aşamasında kullanılan sinyal uzayını kontrollü bir şekilde uyar-
layan yeni bir dikey eşleyen takip tekniği önerilmektedir. Öne-
rilen uyarlama tekniğinin her döngüde artık sinyal normunu
küçülttüğü gösterilmiştir. Önerilen tekniğin üstün başarımı, de-
taylı benzetim çalışmalarıyla desteklenmiştir.

ABSTRACT
Compressive Sensing (CS) theory details how a sparsely repre-
sented signal in a known basis can be reconstructed using less
number of measurements. However in reality there is a mis-
match between the assumed and the actual bases due to seve-
ral reasons like discritization of the parameter space or model
errors. Due to this mismatch, a sparse signal in the actual basis
is definitely not sparse in the assumed basis and current sparse
reconstruction algorithms suffer performance degradation. This
paper presents a novel orthogonal matching pursuit algorithm
that has a controlled perturbation mechanism on the basis vec-
tors, decreasing the residual norm at each iteration. Superior
performance of the proposed technique is shown in detailed si-
mulations.

1. GİRİŞ
Bilinmeyen bir sinyalin bilinen bir uzayda az sayıda bileşenle
ifade edilebildiği durumlarda kullanılabilen Sıkıştırılmış
Algılama(SA),[1, 2] teknikleri, ispatlanmış geri çatma özel-
likleri nedeniyle sinyal işleme alanına önemli bir kuramsal
yenilik getirmiştir. Bilinmeyen x sinyali, N boyutlu bir uzayda
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yer alsın ve Ψ alanında, K-seyrek bir ifadesi olsun; x = Ψs

ve ‖s‖0 = K. SA kuramında gösterilmiştir ki; O(K logN)

sayıda, b = Φx şeklinde ifade edilebilen doğrusal ölçüm
verildiğinde, aşağıdaki dışbükey `1 en iyileme problemi
çözülerek, s ve dolayısıyla x, doğru olarak geri çatılabilir
[1, 2].

min ‖s‖1, s.t. b = ΦΨs. (1)

Bu problem, doğrusal proglamlama ile çözülebilir. Ayrıca
hesaplama karmaşıklığı daha düşük algoritmalar da bir
çok uygulamada kullanılmaktadır. Eşleyen Takip(MP) [3],
Dikey Eşleyen Takip(OMP) [4], Sıkılıştırılmış Algılamalı
Eşleyen Takip(CoSaMP)[5], ve Döngülü Katı/Yumuşak
Eşikleme(IHT)[6] bu algoritmalardan bazılarıdır.

Yukarda bahsedilen geri çatım yöntemleri taban matrisi-
nin, Ψ, tam olarak bilindiğini ve sinyalin o tabanda seyrek
olduğunu varsaymaktadır. Ancak uygulamalarda, varsayılan ile
gerçek taban arasında farklılık olabilmektedir. Örneğin hedef
tespiti ve hüzme oluşturma [7], şekil bulma [8], radar [9] gibi
uygulamalarda sinyal sürekli bir parametre uzayında seyrektir
ancak taban, ayrıklaştırılmış bir parametre uzayı kullanılarak
oluşturulmuştur. Genel bir sinyal, bu ayrıklaştırılmış tabanda
seyrek olmayacaktır. Örneğin; sürekli frekans alanında seyrek
olan bir sinyal, ancak frekans ızgarasıyla tanımlanmış DFT ta-
banında seyrek olmayabilir. Ayrıca taban matrisi, Ψ, bir sistem
modeli de tanımlar. Yapılan varsayımlardan ötürü modelleme
hataları mevcuttur ve bunların hepsi birer bozulma olarak ta-
bana yansır. Sonuç olarak x sinyali Ψ̂ = Ψ+ P gibi farklı bir
tabanda seyrek olacaktır. Burada P ise bilinmeyen bir bozulma
matrisidir.

Taban farklılığının etkileri birçok uygulamada
gözlemlenmiştir. Ayrıklaştırma probleminde ızgara aralığının
azalması, taban vektörleri arasındaki karşılıklı bağdaşımı
artıracak ve SA başarımının garantisi olan Kısıtlı Eş
Ölçüm Özelliğini(RIP) [10], geçersiz kılacaktır. Dolayısıyla
ızgara aralığını azaltarak gerçek taban ile kullanılan tabanı
yaklaştırmak başka problemlere yol açmaktadır. [11, 12, 13]’
deki çalışmalarda, taban farklılığın SA’nın performansı üzerine
etkileri incelenmiş ve analitik `2 hata sınırları gösterilmiştir.
Ancak bu çalışmalar, bozulmuş modeller altında geri çatımla
ilgili sistematik yaklaşımlar sunmamaktadır.

Bu çalışmada Uyarlamalı Dikey Eşleyen Takip (Pertur-
bed Orthogonal Matching Pursuit: POMP) olarak adlandırılan
yeni bir fırsatçı geriçatma tekniği sunulmaktadır. Standart



OMP algoritmasından farklı olarak POMP, her döngüde
seçilen taban vektörlerini belirlenen sınırlar altında uyarlaya-
rak ölçümlere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Önerilen yöntem
hızlı, gerçekleştirimi kolay ve taban bozulmaları altındaki geri
çatımlarda başarılıdır.

2. Uyarlamalı Dikey Eşleme Takibi
Bu çalışmada önerilen uyarlamalı sıkıştırılmış algılama tekniği
döngüsel olarak çalışan uyarlamalı bir eşleyen takip tekniğidir.
Her döngüde giderek artan boyutta bir sinyal uzayında
ölçümlere en iyi uyum sağlamaya çalışır. Bu nedenle her
döngüde b = Ax + n şeklinde eksik belirtilmiş bir denklem
sistemi için çözüm üretilir. Burada M < N olacak şekilde
A = [a1a2...aN ] ∈ <M×N ve ai ∈ <M , genel bir A ta-
ban matrisinin birim uzunlukta i. kolonudur.

Izgaralama veya sistem modellemesinden kaynaklanan se-
beplerle b sinyali A’nın kolonlarına göre seyrek olmayabi-
lir ancak A’nın uyarlanmış kolonları ai,p arasında seyrekliği
sağlayabiliriz. ai vektörünün üzerindeki ölçüm veya ızgara-
lama hatasının en basit olarak modellenmesi ai,p = Rφiai
şeklinde yapılabilir. Burada Rφi herhangi bir yönde φi açısıyla
döndürme operatörüdür. Bu dönme işlemi ile ilgili tek bi-
linen φi uyarlama açısının maksimum bir φi,max açısından
küçük olduğudur. Uyarlamalı dikey eşleme takibi sırasında,
verilen A’nın kolon vektörlerinden giderek artan sayıda bir
altkümesi kullanılarak b vektörüne yakınsama sağlanılmaya
çalışılır. Bu aşamalar sırasında si, kullanılan altkümedeki i.
vektördür. Şekil 1’de, ölçüm b’nin, si üzerine dik izdüşümü b//
ile gösterilmiştir. b⊥ ise bu izdüşümün dik kalanıdır.

Şekil 1: Tabanda yer alan bir vektörün verilen bir ölçüme uyar-
lanması.

si vektörünün aslında hatalı olabileceği bilindiği için
si’nin verilen ölçüm b kullanılarak uyarlanmasını sağlamak
mümkündür. Bu amaçla, si ile b vektörleri arasındaki açının dar
açı olduğu durumlarda si vektörünü b⊥’e doğru döndürmek ge-
reklidir. Aralarındaki açı geniş açı ise si vektörü −b⊥’e doğru
döndürülmelidir. Bu bakımdan

si,p = si cos(φi) + b̂⊥ sgn(αi) sin(φi), (2)

şeklinde bir uyarlama gerekmektedir. Burada si ve b̂⊥ =

b⊥/||b⊥||2 birim uzulukta olduklarından si,p de birim uzun-
luktadır. Tipik uygulamalarda A matrisinin i. kolonunun üze-
rindeki açısal belirsizlik için φi,max diye adlandırılan bir üst
sınır bilinmektedir. Bu durumlarda (2)’de kullanılan uyarlama
sırasında bu üst sınır aşılmamalıdır. Ancak böyle bir üst sınırın

bilinmediği durumda

cos 2φi,max = max
j 6=i
| < ai,aj > | ve i, j ∈ 1, 2, . . . , N,

(3)
şekilde maksimum bir sınır kullanılabilir. Bu sınır A matrisine
ve N/M oranına göre değişecektir.

Bunun yanında her zaman verilen b ölçüm vektörü, taki-
bin k. aşamasında S = {s1, . . . , sk} vektörlerinin doğrusal
bileşimi ve bunlara dik bir kalanın toplamı şeklinde yazılabilir:

b = b⊥ +

k∑
i=1

αisi. (4)

Burada ve (2)’deki αi’ler her bir taban vektörünün ağırlığını
ifade etmektedir. (4)’deki ifade OMP gibi bir yöntemin k yine-
lemesi ile elde edilebilir. si (2)’de verilen uyarlama yöntemin-
den çekilip (4)’de yerine koyulursa:

b = b⊥ +

k∑
i=1

αi (si,p sec(φi)− b̂⊥ sgn(αi) tan(φi)). (5)

b = b⊥[1−
1

‖b⊥‖2

k∑
i=1

tan(φi) |αi|] +
k∑
i=1

αisi,p sec(φi).

(6)
elde edilir. Denklem (6)’da görüldüğü gibi gözlem vektörü b

uyarlanmış taban vektörleri cinsinden bir kalanla birlikte (7)
gibi yazılabilir:

b = b⊥,p +

k∑
i=1

γisi,p. (7)

Burada
∑k
i=1 αisi,p sec(φi) terimi, uyarlanmış taban

vektörlerinin tamamen eriminde kalmaktadır. İlk terim ise
sabit bir sayı ile uyarlanmamış tabandan kalan vektörün
çarpımıdır. Bu kalan uyarlanmış tabanın eriminde kalan b//,p
ve uyarlanmış tabanın erimine dik olan b⊥,p şeklinde iki dik
bileşene ayrılabilir:

||b⊥,p + b//,p||2 = || [1− 1

‖b⊥‖2

k∑
i=1

|αi| tan(φi)] b⊥ ||2

=
√
||b⊥,p||22 + ||b//,p||22.

||b//,p|| > 0 olduğu için,

||b⊥,p||2 6 ||b⊥||2|[1−
1

‖b⊥‖2

k∑
i=1

|αi| tan(φi)]|. (8)

Amacımız, uyarlanmış tabandan kalanın uzunluğunun,
||b⊥,p||2, uyarlanmamış tabandan kalan uzunluktan, ||b⊥||2,
küçük olmasıdır. O zaman (8)’de yer alan çarpan:

β = |[1− 1

‖b⊥‖2

k∑
i=1

|αi| tan(φi)]|, (9)

φi üzerinden, φi < φi,max kısıtlamasını bozmayacak şekilde



en aza indirilmelidir.Bu çarpanın izin verilen uyarlama açısı
sınırlarında sıfır değerine ulaşmadığı durumda üstsınır en
küçültme probleminin çözümü

tanφi = sgn(αi) tanφi,max. (10)

olarak bulunur. Eğer her taban vektörü için izin verilen en büyük
uyarlama açısı aynı ise, φi,max = φm, bu durumda en iyi uyar-
lama açısı tanφi = sgn(αi) tanφm olacaktır.

Şekil 2: Uyarlama Açısına bağlı kalan normu ve β Sınırı

Şekil 2’de sapma açısına bağlı dik kalanın normuM = 100

ve k = 3 için gösterilmiştir. Bu örnekte yaklaşık 35o’lik bir
uyarlama için β’nın sıfıra indirildiği gözlenmektedir. Bu sınırın
ötesinde tüm taban vektörleri için aynı uyarlama açısı kul-
landığımızı varsayarak izin verilebilecek en büyük uyarlama
açısı φ∗;

β = |[1− tan(φ∗)

‖b⊥‖2

k∑
i=1

|αi|]| = 0⇒ φ∗ = tan−1(
‖b⊥‖2∑k
i=1 |αi|

),

(11)
olarak bulunabilir. Gürültülü durumlarda istenilen kalanın
uzunluğunun, ‖b⊥,p‖2, sıfırlanması değil belirlenen bir ε

değerinden küçük olmasıdır. Bu durumda maksimum uyarlama
açısı

[1− tan(φ∗ε )

‖b⊥‖2

k∑
i=1

|αi|]| = ε⇒ φ∗ε = tan−1(
‖b⊥‖2(1− ε)∑k

i=1 |αi|
),

(12)
olmalıdır. Bu durumda kullanılacak uyarlama açısı hem taban
matrisi tarafından tanımlanan φi,max hem de uyarlama sınır
enküçültmesinden elde edilen φ∗ε açılarından küçük olmalıdır.
Yani |φi| ≤ min(φi,max, φ

∗
ε ) olarak seçilmelidir. Bu uyar-

lama açısı kullanılarak OMP yönteminin her basamağında ge-
rekli uyarlama işlemi gerçekleştirildiğinde seyrek sinyal geri
oluşturulabilecektir. Geliştirilen uyarlamalı OMP (POMP) al-
goritması Tablo 1’de verilmiştir.

POMP algoritması A, b , durma kriteri ε ve uyarlama açısı
φi değerlerini girdi olarak almaktadır. Verilen uyarlama açısı ta-
ban matrisinin tanımladığı φi,max değerinden küçük olmalıdır.
POMP da OMP gibi boş bir sinyal uzayı ile yinelemeye başlayıp
her adımda kalan vektörüyle en fazla ilişik ve o ana kadar
seçilmemiş bulunan taban vektörünü sinyal dayanağına ekler.
Eklenen vektörle beraber gerilen uzaya ölçüm vektörünün dik
kalanının uzunluğu durma kriterinden büyükse POMP Tablo
1’deki uyarlama adımını gerçekleştirir. Algoritma durma kriteri

Tablo 1: POMP Algoritması

Girdi: A,b, ε ve φi
İlklendirme:
b⊥,0 = b İlk kalan vektörü, S0 = {} Seçilmiş Set
e = ‖b‖2 İlk hata uzunluğu, k = 1 Yineleme İndisi
Döngü içerisinde, e < ε oluncaya kadar tekrarla,

OMP Kısmı:
Uk = A/Sk−1, Tara
j∗ = arg maxj |uTj b⊥,k−1|, Yeni bir kolon seç
Sk = Sk−1

⋃
{uj∗}, Dayanağı güncelle

xk = S†kb, Yeni alt uzayda LS(En küçük kareler)
b⊥,k = b− Skxk, Yeni kalan
Uyarlama Kısmı:
Eğer ‖b⊥,k‖2 > ε

b̂⊥,k = b⊥,k/‖b⊥,k‖2, Kalanı Birimleştir
φ∗ = arctan(‖b⊥,k‖2/‖xk‖1), En büyük uyarlama
φk = min(φi,max, φ

∗), Uyarlama açısı
Bütün i = 1 to k için Dayanağı uyarla.
spi = si cos(φ

k) + b̂⊥,k sgn(αi) sin(φ
k)

Tut ve Güncelle:
Sk(i) = spi , Uyarlanmış kolonları tut
rk = (I − Spk S

p
k
†)b Uyarlanmış dayanaktan kalan

e = ‖rk‖2 Uyarlanmış dayanakta kalanın uzunluğu
k’yı 1 arttır

döngü için bitiş.
Çıktı: En küçük kareler çözümünü hesapla x∗ = Spk

†b

sağlandığında sonlandırılır.
Önerilen POMP algoritmasının işlem karmaşıklığını be-

lirleyen iki adımı vardır. Bunlar standart OMP algoritmasının
işlem karmaşıklığı ile aynı olan xk = S†kb ve rk = (I − Spk
Spk
†)b hesaplamasında kullanılan sözde ters işlemleridir. Bu

nedenle seyreklik değeri k için POMP algoritmasının işlem
karmaşıklığı O(k3)’dür, toplam işlem karmaşıklığı seyreklik
1’den başlayıp K’ya kadar arttırıldığı durumda O(K4) olmak-
tadır. Bu standart OMP algoritmasıyla aynı seviyededir.

3. BENZETİMLER
Bu bölümde, OMP ve POMP algoritmalarının ortalama
başarımları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma açısından Sparse-
Lab, [14], ’ın ’SolveOMP’ fonksiyonu OMP çözücü ola-
rak kullanılmıştır. Taban matrisi 100 × 200 ve her bir
değeri bağımsız özdeşçe dağılmış, birim varyansa, sıfır ortala-
maya sahip Gauss dağılımı olarak seçilmiştir. Seyrek değerler
sıfırdan uzak olacak şekilde, farklı seyrekliklerde sinyaller
oluşturulmuş ve 5o civarında, N (5, 0.25), rastgele bir bo-
zulmaya uğratılmış taban matrisi üzerinden gözlem sinyali
oluşturulmuştur. SNR 40dB olacak şekilde gürültü eklenmiştir.
POMP ve OMP çözücülerine gözlem sinyali ve bozulmamış
taban matrisi verilmiştir. Bulunan seyrek sonuçlar, x∗, gerçek
x ile karşılaştırılmıştır. Şekil 3, normalize edilmiş hatayı,
‖x∗−x‖2
‖x‖2 , Şekil 4, bulunan çözümlerin seyreklik seviyele-

rini, ‖x∗‖0, vermektedir. Şekil 5’de ise, bulunan dayanak ile
gerçek dayanağın kesişiminin uzunluğunun gerçek dayanak
uzunluğuna oranı, ‖S

∗∩S‖
‖S∗‖ , gösterilmektedir.

Şekil 3’de görüldüğü gibi POMP düzgün çalışma bölge-



sinde OMP’den daha küçük bir hata ile sinyali geri çatabilmiştir.
Şekil 4’de POMP’nin çalışma bölgesinde bulduğu seyrekliğin
doğru seyreklikle aynı olduğu gözükmektedir. Bu bölge dışında
ise POMP, OMP’den çok daha seyrek sonuçlar bulmayı
başarmıştır. Ne kadar çok uyarlamaya izin verilirse, bulu-
nan sinyallerin de o kadar seyrek olduğu gözlenmiştir. Diğer
önemli bir nokta ise bulunan dayanak vektörlerinin ne kadar bir
doğrulukta bulunduğudur. Şekil 5’de görüldüğü üzere güvenilir
sonuçların elde edildiği çalışma bölgesinde POMP yaklaşık ola-
rak her zaman doğru dayanağı bulmayı başarmıştır. Bu sonuçlar,
sistemin doğasında bulunan bozulmaların ve kaymaların izin
verdiği ölçüde taban vektörlerinin uyarlanmasının, başarımı ne
kadar arttırdığını göstermektedir.

Şekil 3: Seyrekliğe göre normalize geri oluşturma hatası.

Şekil 4: Gerçek seyrekliğe göre bulunan sonucun seyrekliği

Şekil 5: Gerçek seyrekliğe göre dayanağın doğru bulunma
yüzdesi

4. SONUÇLAR
Bu makalede sinyalin seyrek olduğu varsayılan tabanlardaki
model hataları veya parametrelerin ayrıklaştırılması gibi ne-
denlerden kaynaklanan bozulmaları da ele alınarak seyrek
sinyal geriçatma için kullanılabilecek bir uyarlamalı dikey
eşleme takibi algoritması sunulmuştur. Takibin her aşamasında
iyileştirme garantisine sahip uyarlama miktarının en iyi
değerleri matematiksel olarak kapalı bir ifade ile elde edilmiştir.
Benzetim sonuçlarında tabandaki bozulmaların varlığında dahi
önerilen yöntemin gerçek sinyal seyrekliğinde ve doğru da-
yanağa sahip geri oluşturmalar gerçekleştirdiği gözlenmiştir.
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